Cuộc họp sẽ bắt đầu trong giây lát
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Quy Trình Nhập Tịch Để Trở
Thành Công Dân Hoa Kỳ

Quy Trình Nhập Tịch
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•
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•
•

Các Điều Lệ Tổng Quát
Phỏng Vấn
Lễ Tuyên Thệ Nhập Tịch
Phần Hỏi Đáp

Các Điều Lệ Tổng Quát
• 18 tuổi tại thời điểm nộp đơn
• Thời Gian là Thường Trú Nhân
• Liên tục cư trú tại Hoa Kỳ
• Sự hiện diện thực tế tại Hoa Kỳ
• Thời gian sống ở nơi nộp đơn
• Có nhân cách tốt
• Hiểu được tiếng Anh
• Có kiến thức về lịch sử và chính phủ Hoa Kỳ
• Sự tuân thủ Hiến Pháp Hoa Kỳ

Các Điều Lệ Tổng Quát
Đương đơn phải được ít nhất 18 tuổi tại thời điểm nộp Đơn Xin Nhập Tịch,
Mẫu Đơn N-400, và phải được chấp nhận hợp pháp là Thường Trú Nhân ở
Hoa Kỳ.

Các Điều Lệ Tổng Quát
Thời Gian là Thường Trú Nhân
Tại thời điểm nộp Mẫu Đơn N-400, đương
đơn phải đã sinh sống như thường trú nhân tại
Hoa Kỳ trong thời gian ít nhất 5 năm (hoặc ít
nhất 3 năm nếu quý vị đáp ứng mọi yêu cầu
về điều kiện để nộp đơn với tư cách là người
phối ngẫu của một công dân Hoa Kỳ).

Các Điều Lệ Tổng Quát
Cư Trú Liên Tục
"Cư trú liên tục" có nghĩa là đương đơn đã cư trú bình thường tại Hoa Kỳ trong
thời gian bắt buộc. Sự vắng mặt lâu bên ngoài Hoa Kỳ có thể làm ảnh hưởng
đến yêu cầu liên tục cư trú của đương đơn.
• Các trường hợp vắng mặt từ 6 tháng
đến 1 năm, có thể làm ảnh hưởng đến
tư cách cư trú liên tục của đương đơn
trừ phi đương đơn có thể chứng minh
khác.
• Các trường hợp vắng mặt trên 1 năm
trở lên trong thời gian cần có sự cư
trú liên tục có thể làm ảnh hưởng đến
tư cách cư trú liên tục của đương
đơn.

Các Điều Lệ Tổng Quát
Sự Hiện Diện Trên Thực Tế
• “Hiện diện trên thực tế” là thời gian mà đương đơn đã thực sự có mặt tại
Hoa Kỳ. Thời gian cần hội đủ này là tổng cộng số ngày mà người nộp đơn
phải có mặt tại Hoa Kỳ.
• Yêu cầu về "hiện diện trên thực tế" thay đổi
tùy vào việc đương đơn đủ điều kiện như thế
nào.
• Vì "hiện diện trên thực tế" mang tính cách
cộng dồn lại, các chuyến đi ra ngoài Hoa Kỳ
được tình trừ bớt đi dựa trên điều lệ này.

Các Điều Lệ Tổng Quát
Thời gian sống ở nơi nộp đơn
• Đương đơn phải sống ở quận USCIS hoặc Tiểu
Bang nơi họ làm đơn xin nhập tịch trong ít nhất
3 tháng trước khi nộp đơn.
• Sinh viên từ 18 tuổi trở lên có thể làm đơn xin
nhập tịch trong khu vực trường học của mình
hoặc, nếu họ phụ thuộc tài chính vào cha mẹ,
họ có thể làm đơn ở nơi cư trú của cha mẹ
mình.

Các Điều Lệ Tổng Quát
Có nhân cách tốt
• Đương đơn phải chứng minh "nhân cách tốt"
trong toàn bộ thời gian quy định và trước khi
Tuyên Thệ Trung Thành.
• Phạm các tội nhất định trong thời gian quy định
là ví dụ cho thấy không có nhân cách tốt.
• Thời gian quy định thay đổi dựa vào việc
đương đơn đủ điều kiện nhập tịch như thế nào.

Các Điều Lệ Tổng Quát
Các Yêu Cầu Về Giáo Dục
Đương đơn phải thể hiện:
• Khả năng hiểu, đọc, viết, và nói tiếng
Anh
• Kiến thức về lịch sử và chính phủ Hoa
Kỳ (cũng được gọi là "giáo dục công
dân")
Trường hợp những đương đơn, vì tuổi tác và thời gian là Thường Trú Nhân, được
miễn điều lệ về tiếng Anh.
Đương đơn nào không thể tuân thủ các yêu cầu về giáo dục vì một sự thiểu năng
về thể lực hoặc tâm thần có thể xác định về mặt y tế, có thể xin ngoại lệ bằng
cách nộp Chứng Nhận Y Tế Đối Với Trường Hợp Ngoại Lệ Do Khuyết Tật, Mẫu
Đơn N-648.

Các Điều Lệ Tổng Quát
Các trường hợp miễn Yêu Cầu về Tiếng Anh
Tại thời điểm nộp Đơn Xin Nhập Tịch, Mẫu Đơn N-400...
Đương đơn:

50 tuổi
55 tuổi
65 tuổi

Sinh sống như là
thường trú nhân tại
Hoa Kỳ trong:
20 năm
15 năm
20 năm

Đương đơn
được miễn thi
Kiểm tra
tiếng Anh

Đương đơn phải
thi
kiểm tra giáo dục công dân
bằng ngôn ngữ mình chọn

Kiểm tra
tiếng Anh

kiểm tra giáo dục công
dân bằng ngôn ngữ mình
chọn

Kiểm tra tiếng
Anh

kiểm tra giáo dục công
dân đơn giản hóa bằng
ngôn ngữ mình chọn

Các Điều Lệ Tổng Quát
Các Trường Hợp Ngoại Lệ về Khuyết Tật
Đương đơn nào không thể tuân thủ các yêu cầu về giáo dục vì một sự thiểu
năng về thể lực hoặc tâm thần có thể xác định về mặt y tế, có thể xin ngoại lệ
bằng cách nộp Chứng Nhận Y Tế Đối Với Trường Hợp Ngoại Lệ Do Khuyết Tật,
Mẫu Đơn N-648.
• Một chuyên viên y tế phải xác định
xem đương đơn có đủ điều kiện được
miễn hay không dựa trên một bệnh
trạng.
• Bệnh trạng của đương đơn có thể giúp
đương đơn được miễn các yêu cầu về
tiếng Anh và giáo dục công dân, hoặc
một trong các yêu cầu này.

Các Điều Lệ Tổng Quát
Sự tuân thủ Hiến Pháp Hoa Kỳ
• Đương đơn phải thể hiện sự sẵn sàng ủng hộ và bảo vệ các nguyên tắc của
Hiến Pháp và luật pháp Hoa Kỳ.
• Đương đơn tuyên thệ trung thành với Hoa Kỳ và Hiến Pháp Hoa Kỳ bằng
cách Tuyên Thệ Trung Thành tại lễ tuyên thệ.

Phỏng Vấn
• Đương đơn được tuyên thệ.
• Một Viên Chức của USCIS sẽ duyệt xét Mẫu
Đơn N-400 và xác định xem các yêu cầu về
điều kiện nhập tịch đã được đáp ứng hay
không.
• Kiểm tra nhập tịch được tiến hành. Nếu
đương đơn không đạt yêu cầu của bất kỳ
phần nào của bài kiểm tra, họ sẽ có cơ hội
kiểm tra lần hai.
• Nếu cần thêm thông tin để xác lập điều kiện
nhập tịch, hồ sơ sẽ được tiếp tục và yêu cầu
bằng văn bản về giấy tờ bổ sung sẽ được cấp
cho đương đơn.

Lễ Tuyên Thệ Nhập Tịch
Tuyên Thệ Trung Thành
• Nếu Mẫu Đơn N-400 được phê chuẩn ,
đương đơn sẽ được xếp lịch trình làm lễ
tuyên thệ trung thành với Hoa Kỳ.
• "Đương đơn chỉ trở thành công dân nhập
tịch Hoa Kỳ sau khi tuyên thệ trung
thành."
• "Chứng Nhận Nhập Tịch sẽ được soạn và
cấp làm giấy chứng minh tư cách công
dân tại lễ tuyên thệ."

WWW.USCIS.GOV

Giáo Dục Công Chúng và Nhận Thức về Quyền Công Dân
(Citizenship Public Education and Awareness Initiative)

Tăng cường sự nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm, và tầm quan trọng của tư cách công
dân Hoa Kỳ, và các nguồn thông tin trợ giúp chuẩn bị nhập tịch miễn phí dành cho thường
trú nhân và các tổ chức phục vụ người nhập cư.

Trung Tâm Thông Tin về Tư Cách Công Dân (Citizenship
Resource Center) http://www.uscis.gov/citizenship

Tìm Hiểu Về Quy Trình Nhập Tịch, Làm Đơn Xin Tư Cách Công Dân, Học Thi, Tìm Kiếm Sự Giúp
Đỡ trong Cộng Đồng Của Quý Vị, Tham Dự một Buổi Thông Tin, và nhiều thông tin khác...

Trung Tâm Thông Tin về Quyền Công Dân (Citizenship
Resource Center) http://www.uscis.gov/citizenship

Trung Tâm Thông Tin về Quyền Công Dân (Citizenship
Resource Center) http://www.uscis.gov/citizenship

Public.Engagement@dhs.gov
Xin Cám Ơn Sự Tham Gia của Quý Vị

